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Exatamente há 10 anos, o sindicato MOVA-SE vem lutando 
incansavelmente para reparar um grave problema que vem 

enfraquecendo o serviço público do Estado do Ceará, a tercei-
rização de forma indiscriminada, especialmente em atividades 
fi ns. A prática denunciada exaustivamente pelo sindicato é o 
processo contra a Fundação de Teleducação do Estado do Ce-
ará – FUNTELC, que desde 2009 no qual o Tribunal de Contas 
do Estado (TCE) vem se manifestando contra o ato.

Vários acórdãos condenatórios já foram emitidos pelos con-
selheiros do TCE, obrigando o gestor a adequar-se a lei, mas 
tudo em vão, pois nem na FUNTELC, nem nos demais órgãos 
públicos a lei é respeitada. Acórdão emitido pelo Ministério Pú-
blico de Contas dispõe que a FUNTELC possui autonomia para 
a elaboração de todos os atos preparatórios para viabilizar a 
realização de concurso público. Assim, o Tribunal de Contas 
fi xou o prazo de 60 dias para o então gestor da FUNTELC criar 
um cronograma com vistas a se promover um concurso público 
visando provimento de cargos relacionados às atividades fi ns 
da Fundação.

Caso o gestor não cumprisse, o mesmo estaria sujeito às 
penalidades previstas na Lei, Inicialmente o governo pareceu 
demonstrar interesse em atender a orientação do TCE, con-
forme protocolo do SPU de nº. 1665607/2012, entretanto não 
deu sequência. É importante destacar que, apesar do Portal da 
Transparência garantir que 2/3 dos trabalhadores são terceiri-
zados, o sindicato acredita que esse número seja bem maior. 

Os prejuízos causados pela terceirização são vários, haja vista 
que as condições precárias do trabalho fragiliza o vínculo do 
trabalhadores(as) contratados não contribuem com o regime 
próprio da previdência dos servidores públicos estadual e os 
mesmos não reivindicam seus direitos com medo de perder o 
emprego.

O Sindicato Mova-se condena a forma de terceirização que 
abarrota o serviço público, pois acredita que limitar tal ato ajuda 
a preservar a organização funcional impessoal da Administra-
ção Pública. É hora de exigir concurso público nas secretarias 
e órgãos do Estado, de forma que reduza signifi cativamente a 
terceirização.

Existem instituições que pela natureza da existência desti-
nam-se a defesa da constituição e da norma, assim são os tri-
bunais de conta, e ao gestor público cabe tão somente adequar 
sua administração ao que pelo tribunal for orientado, mas nem 
sempre é assim que acontece. 

Em meados da primeira década do século XXI, por volta de 
2009, o tribunal de contas aconselhou ao presidente da FUN-
TELC envidar preparativos para realização de concurso público 
para a atividade fi m daquela Fundação, tal recomendação veio 
acompanhada de várias multas para a presidência daquela 
instituição pública, fazendo com que esse enviasse à casa ci-
vil e ao próprio governador à época ofícios solicitando que se 
cumprisse o preconizado pelo TCE, no que não foi atendido, e 
nem os diversos presidentes que o sucederam até hoje. Vale 
salientar que o atual governador quando ainda era apenas can-
didato, esteve na Funtelc, e em conversa com os funcionários 
comprometeu-se a minimizar a situação vexatória do quadro 
funcional que teve a última melhoria salarial no ano de 1994, 
o que aconteceria através da instituição de uma gratifi cação. 

Acreditando nisso, a associação dos funcionários da TVC/
Funtelc arrecadou valores entre seus associados e patrocinou 
a confecção de um estudo visando subsidiar à Casa Civil do 
estado com a estrutura mais adequada para a situação. O re-
ferido estudo foi aceito de bom grado pela Casa Civil que a 
enviou a Seplag, onde se encontra parado desde dezembro de 
2017, sem que o atual governador, que fez a promessa, mostre 
qualquer interesse no andamento do processo. 

O MOVA-SE continua na luta para atender e defender os 
interesses coletivos da categoria. JUNTO PELA PROTEÇÃO 
DA APOSENTADORIA E RECUPERAÇÃO FINANCEIRA DOS 
SERVIDORES. 

10 anos de luta contra terceirização de forma indiscriminada

Primeiro fruto de uma parceria que vem dando certo entre o 
Laboratório de Estudos do Trabalho (LET) da Unifor com 

o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Es-
tado do Ceará (MOVA-SE). A parceira tem como objetivo 
fomentar pesquisas na área de saúde, condições de traba-
lho e segurança para os trabalhadores e trabalhadoras do 
serviço público do estado. 

O Secretário Geral do MOVA-SE, Hernesto Luz, vêm par-
ticipando de reuniões e Grupo de Trabalho (GT) para desenvol-
ver e ampliar as ações do sindicato frente à promoção dos assuntos 
relacionados aos aspectos de saúde, bem-estar e ambiente de trabalho dos Servidores 
Públicos Estaduais.

Acesse e preencha a pesquisa no nosso site: www.mova-se.org.br

Pesquisa: Fatores Psicossociais do Trabalho ELEIÇÕES SINDICAIS
Eleições do Mova-se ocorrerão 
nos dias 23 e 24 de janeiro de 
2020. 
Prazo fi nal para inscrição de 
chapas até 23 de dezembro de 
2019. Podem concorrer sindi-
calizados com dois anos nos 
serviço público e seis meses 
de sindicalizado. 
Em breve publicação o edital para o processo eleitoral do Sindi-
cato MOVA-SE. 
Gestão: fevereiro de 2020 a fevereiro de 2024



A proposta de emenda à Constituição nº 133/2018, conhecida 
como PEC Paralela, pode incluir servidores públicos estadu-

ais e municipais nas novas regras estabelecidas pela reforma da 
Previdência. Para debater o assunto, a Comissão de Trabalho, 
Administração e Serviço Público da Assembleia Legislativa reali-
zou uma audiência pública no dia 13/11, atendendo a solicitação 
do deputado Moisés Braz (PT).  Na ocasião, o diretor de políticas 
sociais do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Esta-
dual do Ceará, Evaldo Ribeiro, juntamente com outras entidades 
sindicais, entre elas: FETAMCE, CUT-CE, CONFETAM estiveram 
presentes na mesa das discussões.  

A principal mudança é a inclusão de estados e municípios no 
novo sistema de aposentadorias, que poderão adotar integral-
mente as mesmas regras aplicáveis ao regime próprio da Pre-
vidência Social para os servidores públicos da União por meio 

de lei ordinária. O texto também prevê regras diferenciadas para 
servidores da área de segurança pública.

“A regra imposta por esse (des)governo é vista como ameaça 
aos servidores públicos, pois prevê a reestruturação nas regras 
atuais de aposentadorias e pensões, não podemos aceitar esse 
retrocesso” ressaltou Evaldo Ribeiro.

#AÇÃO SINDICAL
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Informamos para a categoria que o Processo Adminis-
trativo Disciplinar - PAD, instaurado contra a Servidora 

Pública, Maria Auxiliadora Alencar da Silva lotada no 
Hospital Geral Dr. Cesar Cals foi finalizado.  

O processo administrativo disciplinar é um instru-
mento pelo qual a administração pública exerce seu 
poder para apurar as infrações funcionais e aplicar 
penalidades aos seus agentes públicos, porém, ressal-
tamos que neste caso, não houve nada que alterasse 
a conduta da servidora, foi comprovado que o proces-
so se deu devido às perseguições política da gestão 
do Hospital Cesar Cals, por se tratar de uma dirigente 
sindical.  Auxiliadora foi perseguida devido a luta diá-
ria em reivindicar melhorias no seu local de trabalho e 
atendimentos dignos para os servidores, quanto para 
os paciente e usuários. 

A Procuradoria-Geral do Estado do Ceará (PGE-
-CE) resolve absorvê-la inocentando de todo o proces-
so, pois ficou evidente, a má conduta e praticas antis-
sindicais praticado pelo Hospital César Call, em que foi 
manifestado em vários momentos durante a relação de 
trabalho contra Auxiliadora. Comunicamos que a deci-
são já foi publicada no Diário Oficial no dia 06/10/2019. 

“MOVA-SE segue  
firme na luta 
contra as 
perseguições 
políticas e também 
qualquer tipo de 
discriminação 
e retrocesso de 
direitos...”

Em mais uma iniciativa de luta do Sindicato MOVA-SE pela 
garantia dos direitos dos servidores públicos da saúde, 

onde foram intensificadas ainda mais as manifestações, atos 
e mobilizações em prol da categoria. 

Foram meses de dedicação, atos nas portas das uni-
dades, inclusive a realização de uma grande manifestação 
convocada pelo Sindicato que trouxe para a porta da Secre-
taria da Saúde do Estado do Ceará (SESA), carro de som, 
faixas, apitos e palavras de ordem, com objetivo de chamar 
atenção da sociedade e servidores sobre a política desleal do 
Governador Camilo Santana (PT), em não negociar as reivin-
dicações dos servidores.

     Neste sentido, informamos aos servidores da saúde que no 
dia 05 de novembro de 2019, foi feita uma reunião entre os dirigen-
tes sindicais do MOVA-SE, Hernesto Luz e Osmarinda Modesto, no 
qual se reuniu com os representantes da SESA, Sr. Cláudio e Dr. 
Hernanes, onde, ficou acordado que o Mova-se irá formalizar todas 
as pendências com fundamentação relativa às pautas com a SESA, 
incluindo as denúncias sobre o assédio moral dentro das unidades. 
Sobre o processo de aposentadoria relacionado à documentação 
enviada através dos malotes das CRESS, à Secretaria vai investi-
gar e acompanhar a continuidade do processo, sem deslocamento 
pessoal.

No decorrer da reunião, foi abordado cada ponto questiona-
do pelo sindicato, como por exemplo, o pagamento imediato das 
promoções em atraso desde 2012, a SESA informou que no dia 
05/11/2019, foi realizado o processo de promoção e encaminhado 
posteriormente para publicação do edital.

Na discussão a respeito da Parcela Nominalmente Identificável 
(PNI), o sindicato mostrou que tal gratificação não correspondia com 
a realidade financeira dos servidores. Na ocasião, foi solicitado um 
parecer sobre o assunto e esclarecimento dos ofícios, sendo que 
será enviado à Secretaria à Procuradoria Geral do Estado (PGE).

Referente a portaria nº 853/2001, no qual o sindicato reivindica 
a realização das eleições para a comissão da GITQ (Gratificação 
de Incentivo ao Trabalho com Qualidade), fomos informados que a 
GITQ vai acabar e que já está sendo trabalhado e desenvolvido uma 

nova modalidade para substituir a GITQ, chamada GDI - Gratificação 
de Desempenho Institucional, portanto, não será mais necessário fa-
zer eleições, ou seja, a Secretaria executa um novo decreto para 
convalidar o já existente (GITQI). Segundo os gestores da SESA a 
solicitação encontra-se na Cada Civil incluído a Portaria da GDI.

Diante das circunstâncias, O MOVA-SE pediu o acesso ao pro-
jeto “Gratificação de Desempenho Institucional” em virtude que a 
maioria do servidores ainda não tem conhecimento, como também, 
o sindicato irá elaborar um estudo técnico repassando aos servidores 
para que não sejamos pegos de surpresa, assim como foi feito com a 
PNI que servidores tiveram muitas perdas e prejuízos.

A respeito do Concurso Público: No momento a perspectiva é 
realizar uma seleção pública com período de um ano e que poderá 
ser prorrogado por mais um ano, a Secretaria ressaltou ainda que 
essa seleção pública será por unidade.

Com relação aos Concursos Públicos em todas as áreas, incluin-
do o administrativo e a reposição salarial de 20,64%, a SESA reafir-
mou que a referida pauta teria que ser discutida e negociada com o 
Governador do Estado.

Nas conclusões das pautas, Mova-se foi além, ficou acertado 
que o sindicato irá solicitar através de ofício o estudo sobre servido-
res administrativo ADO, com reivindicação referente à gratificação 
para: ADO; ANM - AUXILIAR NÍVEL MÉDIO; ANS- AUXILIAR NÍVEL 
SUPERIOR e os demais cargos administrativos consecutivamente 
irá elaborar um projeto sobre o assunto e repassar para a SESA. 

Continuaremos  firmes na luta!

Mova-se presente nas lutas dos 
servidores públicos da saúde

Mês do servidor teve programação especial

JUSTIÇA, LIBERDADE E 
AUTONOMIA SINDICAL!

Participação do MOVA-SE na audiência pública 
em que debateu os Efeitos da PEC Paralela
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#homenagem/CAMPANHA SALARIAL

Para celebrar o Dia do Servidor Público – 28 de outubro -, o Sindicato MOVA-SE preparou uma programação especial entre os dias 23 e 24 de outubro no Cambeba em Fortaleza, 
voltada especialmente aos funcionários públicos. Foram oferecidas várias atividades como: sorteios, ações de saúde, atividade de dança, Coffee Break, Stands com produtos e 

serviços oferecidos pelos parceiros do MOVA-SE. 

Mês do servidor teve programação especial

Sindicato premia associados
Para encerrar a programação da semana do 

servidor, o MOVA-SE realizou no dia 30 de 
outubro de 2019, vários sorteios na sede do sin-
dicato, com diversos prêmios entre eles: cortesia 
em Clínica de Estética com sessões de: estética 
criolipolise, limpeza de pele, pacotes de emagre-
cimento, consulta nutricional, drenagem linfática, 
depilação a laser; Diárias em um lindo Hotel na 
Serra de Guaramiranga, bolsas de estudo e ou-
tros serviços.

• ADRIANO FRAZÃO SEOANE – Superintendência de Obras Públicas – (Curso de capacitação da IECI – 
80h)
• ALDERILO RODRIGUES ARAÚJO – TJCE/CAMBEBA (Curso de capacitação da IECI – 80h)
• CLÁUDIA SARAIVA DE SOUZA  –  Assembleia Legislativa do Ceará (ALEC) – ( 02 diárias com direito 
acompanhante no Hotel Cantinho das Flores em Guaramiranga)
• DAMIANA NÁDIA SILVA DE SOUZA – HOSPITAL SÃO JOSÉ (Curso de capacitação do IECI – 80h)
• DORIS SILVA – SEMA – (Curso IECI – 80h)
• FRANCISCO WILSON DE OLIVEIRA – TJCE (Curso IECI – 40h)
• MARIA GORETI DE OLINDA SANTOS – EMATERCE– ( 02 diárias com direito  acompanhante no Hotel 
Cantinho das Flores em Guaramiranga)
• ERNESTO DE OLIVEIRA ADERALDO NETO – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO COMPLE-
XO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM – CIPP S/A ( Curso de capacitação do IECE – 40h)
• FRANCISCO CARLOS DIAS – EMATERCE/Ibiapaba –(Nutricional – Clinica Emagrecentro)
• SUELY PORTELA CAVALCANTE FERREIRA GOMES – Complexo Industrial e Portuário do Pecém- 
(sessões de drenagem linfática -Clínica Emagrecentro)
• ULISSES JOSÉ DE LAVOR ROLIM – Semace – (CRIOLIPÓLISE – Clinica Emagracentro)
• WILLE KEULY DE OLIVEIRA ROCHA – SEINFRA/CEARAPORTOS – (Curso de Capacitação do IECI 
40h)
• RITA GALVÃO – SPS Abrigo de Idosos – ( Curso de capacitação do IECE – 40h)
• RODRIGO PAIVA DE LUCENA – SEMACE – (Pacote de depilação a laser da Clínica BellaVitta)
• ROMUALDO BESSA GONÇALVES – EMATERCE/CARIRE – (Limpeza de Pele -Clínica Emagrecentro)

Entrega dos prêmios aos associados
Confi ram a lista dos ganhadores

• ADRIANO FRAZÃO SEOANE
80h)
• ALDERILO RODRIGUES ARAÚJO
• C
acompanhante no Hotel Cantinho das Flores em Guaramiranga)
• DAMIANA NÁDIA SILVA DE SOUZA
• DORIS SILVA
• FRANCISCO WILSON DE OLIVEIRA
• MARIA GORETI DE OLINDA SANTOS 
Cantinho das Flores em Guaramiranga)
• ERNESTO DE OLIVEIRA ADERALDO NETOERNESTO DE OLIVEIRA ADERALDO NETO
XO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM – CIPP S/A ( Curso de capacitação do IECE – 40h)
• FRANCISCO CARLOS DIAS
• SUELY PORTELA CAVALCANTE FERREIRA GOMES
(sessões de drenagem linfática -Clínica Emagrecentro)
• ULISSES JOSÉ DE LAVOR ROLIM
• WILLE KEULY DE OLIVEIRA ROCHA
40h)
• RITA GALVÃO
• RODRIGO PAIVA DE LUCENA
• ROMUALDO BESSA GONÇALVES

• ERNESTO DE OLIVEIRA ADERALDO NETO

Fundo Solidário 
dos Servidores: 
Campanha Salarial 

2019/2020. Contribua! 
Nós trabalhadores no serviço público estadual precisamos 

arrecadar fundos para custear os gastos da campanha 
salarial 2019/2020, como panfletos, cartazes, fai-
xas, outdoor, carros de som, transporte, 
publicidade e propaganda, alimentação 
e outros itens do dia-a-dia da batalha pelo 
direito ao reajuste salarial e condições dignas de trabalho. 
Fizemos esse fundo solidário em prol da categoria dos Ser-
vidores Públicos do Estado.

Esse fundo solidário é como uma poupança comunitária 
gerida coletivamente para fortalecer a luta dos servidores.  
Essa poupança é formada por meio da doação voluntária de 
recursos por cada associado do sindicato ou não, como tam-
bém qualquer pessoa que acredite na causa e se identifi que 
com a luta dos servidores e serviço público.

Participe, faça sua doação neste fundo solidário.
Acesse o link de contribuição: 

https://www.vakinha.com.br/vaquinha/fundo-solidarios-dos-
-servidores
Ou entre em nosso site: http://www.mova-se.org.br/
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#FIQUE SABENDO

“A importância do Servidor
 Público à Sociedade”

Não é de hoje que alguns setores da sociedade questionam o papel do Estado e de 
seus servidores no atendimento à população, pensando neste conceito o Sindicato 

MOVA-SE preparou um documentário com depoimentos dos Trabalhadores no Serviço 
Público Estadual do Ceará, no qual mostra a importância dos serviços públicos para 
sociedade. Os depoimentos fazem parte da programação das atividades alusiva ao dia 
do servidor(a) comemorada em outubro.

Servidor público qualifi cado, capacitado e dedicado é o melhor investimento que a 
sociedade pode fazer, pois garante uma Gestão Pública efi ciente e efi caz, trabalhando 
exclusivamente em prol do cidadão. A responsabilidade do servidor público é muito 
grande, tornando-se um privilégio por tratar-se de um agente de transformação do 
Estado. Portanto, vamos entender como é de verdade o trabalho em diferentes áreas 
do governo. Quais são os desafi os e as possibilidades de atuação dos servidores. 
Venham conosco e conheçam essa trajetória.

Acesse: http://www.mova-se.org.br/

Lançamento ofi cial do documentário
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Menssagem: 
“Mais um ano de muito trabalho e grandes resultados se encerra, abrindo caminho para mais sonhos serem realizados. Que o espírito de Natal renove as 

nossas energias para o ano que vai renascer.  Que cada um de nós sinta o espírito natalino e se preencha com toda a fé e equilíbrio necessários para recomeçar 
mais um ano novo em paz. Um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo a todos!”

SEJA SÓCIO E GARANTAS TODOS OS BENEFÍCIOS E 
DESCONTOS ESPECIAIS JUNTO AOS NOSSOS PARCEIROS

SAIBA MAIS! Acesse: http://www.mova-se.org.br/

Sesc Fortaleza
Rua Clarindo de 

Queiroz, 1740
0800 275 5250

Osmarina Modesto assume a Secretaria Executiva da CUT-CE
Cerca de 283 delegados(as) do 14º Congresso Esta-

dual da CUT Ceará (CECUT) - “Sindicatos fortes, direitos, 
soberania e democracia”, elegeram no dia 1º de dezem-
bro de 2019, em chapa única, a nova direção Estadual 
da CUT Ceará para o mandato de 2019 a 2023. Entre os 
eleitos, apresenta-se a servidora pública e dirigente sindi-
cal do MOVA-SE, Maria Osmarina Modesto de Sousa, que 
assumirá a Secretaria Executiva da maior Central do Bra-
sil. Confi ra a lista da nova direção da CUT em nosso site:

http://www.mova-se.org.br/


